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Súprava NIFTY: 

Uchovávajte skúmavky a súpravy pri izbovej teplote (6 - 30oC). Súpravu NIFTY a skúmavku 

NEUCHOVÁVAJTE V MRAZNIČKE. Až do použitia, prosím, uchovávajte chladiaci obal (biele vrecko) v 

chladničke (4oC).  

 

Odber: 

Odoberte 10 ml krvi do odberovej skúmavky (Streck-Cell-Free), premiešajte obsah jemným otáčaním 

skúmavky 10-krát (aby sa predišlo hemolýze) a uschovajte pri izbovej teplote (6 - 24oC) až do doručenia. 

Vložte označenú odberovú skúmavku Streck späť do škatuľky so súpravou, Spolu so žiadankou a 

Informovaným súhlasom. Vzorky a vyplnené tlačivá musia byť doručené spolu zo vzorkou.     

 

Dôležité!: 

Vzorka v skúmavke sa musí spracovať do 72 hodín. Krv sa musí odoslať v deň odberu vzorky krvi 

(alebo najneskôr nasledujúci deň), keďže separácia plazmy sa musí začať do 96 hodín od odberu vzorky. Z 

tohto dôvodu odporúčame vykonať odber krvi v dňoch pondelok až streda.     

 

Transport a DHL: 

Odporúčame objednať transport u miestnej DHL spoločnosti jeden deň pred samotným odberom 

vzoriek krvi (Pondelok-Piatok 07.00-19.00 , 02/48 229 229). Prosím, informujte pracovníkov DHL 

spoločnosti, že použijete logistický systém spoločnosti BGI-Europe (BGI Europe Danmark) a zamestnancov 

miestnej DHL informujte o DHL zákazníckom čísle účtu: 954-021-638. Aby sa predišlo akémukoľvek 

zdržaniu, prosím, skontrolujte sprievodku a zvoľte službu Medical v pravom rohu sprievodky, a to pri každej 

zásielke pre našu spoločnosť. Po výbere tejto služby DHL prepraví a doručí Vašu zásielku prednostne.  

        

 Sprievodka(pokyny k vyplneniu): 

 Total No.of packages/Množstvo – vždy 1 = 1 zásielka. Jedna zásielka môže obsahovať viacero 

vzoriek (krabičiek). Prosím, nerozdeľte jednu zásielku na niekoľko častí, ale vložte všetko spolu 

do jedného obalu.   

 Shipment description /úplný popis tovaru: Category B Biological substance/biologický materiál, 

kategória B, Code/colný kód tovaru: UN3373, jednotková cena – cena spolu  = 1 euro   

 

 

Prosím, odošlite vzorku tomuto adresátovi: 

Meno adresáta: April Wong 

Adresa adresáta: 2/F, 16th Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, Hong Kong. 

Tel. č.: +852-9683 9836 alebo +852-3610 3511 

E-mail : P_hkhc_sample@genomics.cn 

 

Prosím, pošlite Informačný list o počte odoslaných vzoriek s DHL číslom zásielky na túto emailovú 

adresu: p_e-health@genomics.cn , ihneď po odoslaní vzorky. Kópiu pošlite miestnemu zástupcovi 

spoločnosti BGI, spoločnosti Zentya a.s. , email: nifty@zentya.sk a na Hanjing.Ma@genomics.cn 

 

Príručka na používanie testovacej súpravy 
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